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ماره  ت     ٣ویپ

ه   ی  ر
 به ) دانشــــگاھھا با توجه٩٨تا  ٩٧( ســــوم رتبه %١) و ٩٩تا  ٩٨ (صـــــدك دوم رتبه %١و  اول رتبه %١ -

  گردند.مي تعیین ذيل ھايتبصره
(اعم از روزانه و پرديس  آنان التحصــــیالنتعداد فارغ مجموع كه ھاييدانشــــگاه :١تبصــــره

 ،نفر باشــد ٤٩بیشــتر از  نفر و ١٠٠كمتر از  ٣١/٦/١٣٩٤ لغايت ١/٧/١٣٩٣ از تاريخ خودگردان)
ــــوم رتبه نفر بعنوان و يك دوم رتبه نفر بعنوان اول، يك رتبه نفر بعنوان توانند يكمي  معرفي س

شگاه نمايند. صیل فارغ فوق نفر تا تاريخ ٥٠كمتر از  كه ھاييدان شته التح صرفاً يك دا شند،   با
  نمايند.مي معرفي اول رتبه نفر را بعنوان

ساير  و ھمچنین آزاد اسالمي دانشگاه آموزشي واحدھاي التحصیالنفارغ از مجموع :٢ هتبصر
 %١، نفراتپزشــكي علوم دانشــگاھھاي گســترش مورد تائید شــوراي پزشــكي ھايدانشــكده

 بهرت %١٠ قانون واجد شرايط وجود داوطلب و در صورت سوم رتبه %١، دوم رتبه %١، اول رتبه
  خواھند بود. ماده اين برتر داراي مدال المپیاد علمي، مشمول

ــبه چنانچه: ٣تبصــره ــوم رتبه %١و  دوم رتبه %١، اول رتبه %١ در محاس ــگاھھا عدد  س دانش
  منظور خواھد شد. گرد علمي بصورت مربوطه شود رقم حاصل اعشاري

ــاب نحوه: ٤تبصــره ــوم رتبه %١و  دوم رتبه %١، اول رتبه %١ احتس ــاس س ــوبات براس  به مص

  باشد:شرح ذيل مي
 - standard از اســـتفاده دســـتیار، با ھا براي پذيرشھاي برتر دانشـــگاهرتبه احتســـاب نحوه 

score كارورزي  دوره معدل احتساب پزشكي عمومي بدون دوره كل درصد معدل ٥٠ بر اساس
 ھر دانشــگاه التحصــیل فارغ دانشــجويان مجموع كارورزي از پیش آزمون درصــد بقیه، نمره ٥٠و 

  :باشدزير مي صورت ) به ايسھمیه ھرگونه اعمال (بدون تحصیلي مربوطه در سال
معدل	از20	 	ميانگين	معدل	كل	افراد

انحراف	معيار	معدل	كل	افراد
نمره	آزمون	پيش	كارورزي	از	200 ميانگين	نمرات	آزمون	در	همان		دوره

انحراف	معيار	نمرات	آزمون	در	همان	دوره
 معيار	مقايسه

 
 

 و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبیرخانه دانشگاھھا به از سوي شرايط واجدين اسامي
گرددمي اعالم


